
Ontdek hoe 
natuur stad en zee 
verbindt 

Verbinding als kracht

Nationaal Park Hollandse Duinen is 
een jong Nationaal Park en niet zoals 
de meeste andere Nationale Parken. 
Het gebied kenmerkt zich door de 
sterke verbinding tussen stad, natuur 
en landschap. De overgangen in het 
landschap zijn mooi en vloeiend:  
van de natuur naar stad en zee. 
Opvallend zijn de contrasten tussen 
drukte en rust, hoog en laag, water en 
land, zand en veen. Eén miljoen  
mensen wonen, werken en recreëren 
in de veertien gemeenten die in  
Nationaal Park Hollandse Duinen 
samen komen. Ook zij zijn met elkaar 
verbonden, in samenwerking.

Miljoenen mensen komen 
naar de Zuid-Hollandse 
kust om op te laden en te 
genieten van uitzichten. 
Die vormen al eeuwen 
een inspiratiebron voor 
kunstenaars en fotografen. 
Bewegen in de buitenlucht 
zorgt voor nieuwe energie 
en inspiratie. Maar ook voor 
ontspanning en gezond 
eten & drinken, is Nationaal 
Park Hollandse Duinen  
de plek. 

Biodiversiteit
De diversiteit in het land-
schap zorgt voor een  
enorme soortenrijkdom.  
In 2018 zijn bijna 7.000  
verschillende soorten 
dieren en planten in het 
gebied geteld door  
beheerders, onderzoekers 
en publiek. Het landschap 
inspireert ook tot innovaties, 
zoals in de kustverdediging 
en de drinkwaterwinning.

De natuur beschermen en ontwikkelen 

Natuur heeft een belangrijke waarde, voor plant, mens en dier. Om deze 
waardevolle natuur te beschermen en te versterken is het belangrijk dat we 
nieuwe of andere kwaliteiten binnen het gebied Nationaal Park Hollandse 
Duinen ontwikkelen, juist buiten (beschermde) natuurgebieden. 
 
Samen met gemeenten, terreinbeheerders, grondeigenaren, overheden 
en ondernemers zetten wij ons in om stad, natuur, cultuur, landschap en 
zee te verbinden voor iedereen. Zodat we samen kunnen zorgen voor een 
goede balans: kwetsbare natuur beschermen en versterken waar nodig en 
ervoor zorgen dat mensen ervan kunnen genieten. Dit maakt Nationaal 
Park Hollandse Duinen tot een vanzelfsprekende noodzaak.

Voorbeeld activiteit
Uitzichtpunt Noordvoort: 
een strandreservaat waar zee- 
honden, vogels en mensen 
tot rust kunnen komen. 

Het Zuid-Hollandse kustgebied van Hoek van Holland tot 
Hillegom is bijzonder en waardevol. Het is een uniek landschap 
van 450 km² met adembenemende duinen, bossen, stranden, 
kleurige bollenvelden, statige landgoederen, talloze historische 
gebouwen en interessante musea. 

Nationaal Park Hollandse Duinen brengt verbin-
ding in het landschap zonder daarbij de kern 
van de natuur uit het oog te verliezen. Het is ons 
doel om door samenwerking te werken aan  
één herkenbaar gebied met kenmerkende  
kwaliteiten, waarbij verschillende soorten natuur 
nog beter worden behouden en versterkt. 
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#Ontdek ons
Nationaal Park Hollandse Duinen biedt 
ontspanning, inspiratie en energie. Het  
verlangt alleen wel respect en bescherming 
terug. Mooie deal toch?

Ontdek de prachtige parels van ons jonge 
Nationaal Park Hollandse Duinen op het 
gebied van natuur, cultuur, educatie  
en ontspanning. En blijf ons volgen, want 
ons aanbod groeit mee: 
www.nationaalparkhollandseduinen.nl
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Langervelderslag: speelse  
stranden en een uniek 
strandreservaat voor vogels 
en zeehonden.

2
 Noordwijk: een kleurrijk en 
gevarieerde mix van natuur-, 
duin-, bosgebieden.

Genieten van een prachtige wandeling 
door Coepelduynen of verkies je toch 
liever een wandeling door het bosrijke 
gebied Landgoed Leeuwenhorst? 

3
 Katwijk: ontdek de 

 zichtbare sporen van het  
Romeinse Rijk.

Katwijk kent prachtige stranden, 
maar is ook een kuststad met een 
dorps karakter. Katwijk vervulde 
vroeger een belangrijke rol in de 
verdediging van het Romeinse Rijk 
met de Rijn als noordgrens. Ook wel 
de Limes (‘grens’ of ‘pad’ in het Latijn) 
genoemd. Ontdek zelf de sporen via 
het Romeinse Limespad, een wande-
ling ontwikkeld door Wandelnet. 

4
 Meijendel: prachtige  
uitzichtpunten en vol  
biodiversiteit.

Vanuit bezoekerscentrum De Tapuit 
in Wassenaar kun je alle kanten uit 
in Meijendel. Unieke uitzichtpunten, 
prachtige wandel- en fietsroutes,  
kennis opdoen in de Duincampus of 
zoeven in het Monkeybos. De bijzon-
dere duinmeren in het gebied zijn 
belangrijk voor plant, dier en mens. 
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In dit natuurgebied wordt drinkwater 
gemaakt. Meijendel staat in de top 10 
van meest vogelrijke natuurgebieden 
in Nederland en dat is vooral in het 
voorjaar te horen.

5
 Voorlinden: particulier  
museum met hedendaagse 
kunst en architectonisch 
gebouw.

Liefhebbers van moderne kunst  
kunnen hun hart ophalen bij  
Voorlinden, één van de vele musea 
in Nationaal Park Hollandse Duinen. 
Voorlinden is een particulier museum 
voor moderne en hedendaagse kunst 
op een statig landgoed in de duinen 
van Wassenaar. 

6
 Duivenvoorde: bezoek één 
van de oudste kastelen in 
Zuid-Holland.
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 De Scheveningse watertoren:  
markant en nog steeds actief.
Op de scheiding van duin 

en stad markeert een achthoekige 
watertoren uit 1874 het begin van de 
drinkwaterwinning in de duinen.  
Deze watertoren werkt nog steeds en 
is ook te zien op het Panorama  
Mesdag. Naast de watertoren is een 
klein informatiepunt met meer  
informatie over het drinkwaterproces. 
De watertoren is onderdeel van veel 
wandel- en fietsroutes in het gebied.
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8
 Haagse Bos: een groene oase 
van rust in de stad.
Vlakbij Den Haag CS ligt  

‘Het Haagse Bos’. Deze plek biedt  
ontspanning en is hiermee een fijne 
plek voor mensen, planten en dieren. 
Ook voor de kleinste bezoekers is  
genoeg te doen in het Speelbos Robin 
Hood. Vlak naast Het Haagse Bos ligt 
‘De Koekamp’; het woongebied van 
herten. De Koekamp wordt straks één 
van de toegangspoorten van Nationaal 
Park Hollandse Duinen. 

9
 Een indrukwekkende tocht 
langs de Atlantikwall
Wat is er nog te zien van de 

Atlantikwall, de Duitse verdedigings- 
linie langs de West-Europese kust? 
Ontdek het door een indrukwekkende 
fietsroute. In het Atlantikwall museum 
(gevestigd in een bunker) vind je een 
expositie en gangstelstelsel. Hierdoor 
krijg je een goed beeld van de strijd in 
de bunkers. 

10
 Zandmotor: dynamisch en  
innovatief duinbeheer.
Met de aanleg van de Zand-

motor, een schiereiland voor de kust 
van Ter Heijde, onderzoeken we of de 
natuur het zand langs de kust kan  
verspreiden. De Zandmotor is een 
mooi voorbeeld van bouwen met de 
natuur. Door in één keer een grote  
hoeveelheid zand te storten, voor- 
komen we herhaaldelijke verstoring 
van de kwetsbare zeebodem. De  
natuur legt het zand op de juiste plek. 
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 Maeslantkering: innovatieve  
bescherming bij hoogwater.
Geen enkele waterkering ter 

wereld heeft grotere beweegbare  
onderdelen dan de Maeslantkering. 
Dit Deltawerk kan een vloedgolf  
van 5 m boven NAP aan en werd  
gebouwd tussen 1991 en 1997.  
De Maeslantkering vangt de eerste  
klappen op van hoogwater vanuit  
de zee. 
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Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen, december 2019


